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Néhány megjegyzés
az elidegenítő hatás
alapjairól
a régi ázsiai
színjátszásban

Fél évszázada múlt már, hogy Brecht
megalapozta az epikus színházat. Mégis, a
francia iga sötétjében mi nem is tudtunk
róla. A Dien Bien Phu-i győzelem után
(1954) találkoztunk először olyan
művekkel, amelyeknek szerzőjeként Ber-
tolt Brecht volt olvasható.

Még nem tanulmányoztuk eléggé
mindazt, amit Brecht írt, vagy róla írtak,
de elmélete a didaktikus színházról, a
modern forradalmi színház funkciójáról és
különösen felfedezései „az elidegenítő
hatásról a kínai színjátszás művészeté-
ben" hatalmas lelkesedést váltott ki ná-
lunk. Azok a problémák, amelyeket fel-
vetett, hozzásegítettek bennünket elődeink
egész színházi örökségének átfogó és
szuverén átvizsgálásához. Okfejtése
számos más problémát is megvilágított
számunkra a hagyományos vietnami
színházról.

Ennek a kollokviumnak a munkájához
most néhány megjegyzéssel szeretnénk
hozzájárulni az elidegenítő hatásról az
ázsiai színházban Brecht dialektikájának
fényében.

Egy nemzet színháza mindig úgy te-
kinthető, mint a nemzeti kultúra egyik
kategóriája. Ebben a kultúrában a domi-
náns mindig a gondolatnak az az általános
formája, amely ebben a kultúrában
kifejeződik, mert ez nyomja rá a bélyegét
a többi kategóriára. És ennek legelső
megjelenési formája a valóság kifejezésének
módja.

Vegyünk egy európai fiatalembert, aki
szerelmet vall egy lánynak. „Nagyon
szeretlek, kedves!" mondja neki például.
Vagyis közvetlenül fejezte ki, amit mon-
dani akart. Ez a valóság kifejezésének módja
az élet valóságának formájában.

Ázsiában, különösen a régi Vietnam-
ban, egy fiatalember soha nem használ
ilyen közvetlen kifejezést, mint az európai.
Ha ilyen szerelmi vallomásról van szó,
különösen falusi ünnepségeken, a fiatalok
érzelmeiket költőies képekben fejezik ki,
amelyeket afféle versbe ötvöz-nek.
Például: „Ezen a szerencsés találkozáson a
szilvafa megkérdezi az őszi-barackfát, ki
lép be a rózsák kertjének kapuján." Más
dolgokat, vagy dolgok közti

kapcsolatokat használ gondolatai kifejezésére.
Más szóval a valóság kifejezésére más módot

használ, mint amit gondol, olyan formát,
amely abban, aki őt hallgatja, azt a kép-
zettársítást kelti, sugallja, amelytől min-
dent megért, amit a beszélő óhajt.

Ezt a kifejezésmódot nemcsak a hét-
köznapi beszéd alkalmazta, hanem az ősi
festészet, a történetírás, a művészet és az
irodalom is. A Cong-korszak egyik nagy
kínai írója mondta: „A nagy tehetségű
festő a gondolatot festi, nem a formát, a
nagy tehetségű költő a gondolatot írja le,
nem a dolgok nevét."

Ez a kifejezésmód döntő eleme a gon-
dolati (eszmei) realizmusnak. Az „eszmei
realizmus" analógiája annak a vietnami
kifejezésnek, hogy „hien thuie ta y". Ez
olyan realizmust jelöl, amely csak a
gondolatok leírásával foglalkozik, a té-
nyek leírását mellőzi. Tehát nem a való-
ság egyszerű visszaadásáról van szó,
ahogy a naturalistáknál. A gondolati rea-
listák célja a tények és emberek igazi
lényegének kifejezése.

A régi ázsiai írók nem analizálják a való
életet, hanem mintegy feldarabolják,
kiemelik az azonos jelentésű elemeket,
hogy „tudatukkal átitatott képzeletük",
gondolataik kifejezésére egy új, fiktív
életet rakjon belőlük össze. Az élet jelen-
ségeinek előre meghatározott okság nél-
kül való szétdarabolása és összerakása
hasonló ahhoz, amit Brecht az egyén
szétbontásának és újra összeszerelésének
nevez.

A valóságos életben például sohasem
fordulhat elő olyasmi, hogy valaki a má-
sik ember száját elhagyó szavakat - hogy
el ne felejtse őket - az öve mögé dugja. A
cheo színház egyik darabjában (Quan Am
thi Kiul) a régiek mégis úgy hozták színre
Me Aopot, a kisbíró feleségét, hogy az a
falu elöljárójának szavait, utasításait hátul
az öve mögé, a ruhája alá gyömöszöli.
Hogy el ne feledje őket. Ez a jelenet
egyáltalán nem valószerű. De nemcsak a
szerző által kitalált, költött világot ábrázol,
hanem a lényeget illetően teljesen reális
annak a gondolatnak jegyé-ben, ahogyan
a szerző a falusi elöljáróról beszélni akar:
a szavai éppen olyan tisztátalanok, mint
az asszony ülepe.

Ugyanígy Tuong darabjában (San han)
az egyik harcos, Khuony Link ta, túlerő
ellen küzdve elesik, az ellenség levágja a
fejét. Nemsokára azonban feláll, vissza-
teszi a fejét, hogy sebesült bajtársát a
dombra felsegítse. Ez sem valószerű jele-
net, mégis híven kifejezi a szerző gondo

latát: a közös célért vívott harcban a baj-
társiasság örök, szent és megsemmisíthe-
tetlen.

Az ázsiai színház hajdani szerzői nagy
eszmék kifejezésére a mesék rendkívüli és
csodálatos alakjait is felhasználták. De
ezek az alakok egyáltalán nem hason-
lítanak az európai hitregék alakjaihoz.
Ezek hétköznapiak, a nép körében élnek,
hétköznapi események részesei. Ezek a
tündérek, szellemek, buddhák és más
képzeletbeli személyek úgy lépnek be
ebbe a földi életbe, mint a többi világi
élőlény. A színpad terében magatartásuk,
tulajdonságaik, gyarlóságaik ugyanolya-
nok, mint az evilágiaké: más szóval telje-
sen laicizáltak.

A gondolati (eszmei) realizmus szük-
ségképpen megköveteli az elidegenítő ha-
tást, mert a szerző által költött valósággal
szemben a néző mint tanú áll, nem vesz
részt benne érzelmileg. Az ok érthető:
maga a színész sem hisz magukban ezek-
ben a tényekben, a szereplők cselekvései-
nek hétköznapi logikájában, és ebből
következik, hogy a színész sem bújhat
bele teljesen szerepének a bőrébe. Le-
mond mindenféle átalakulásról, meta-
morfózisról.

Amit a színész a nézőknek ad, az nem
egyéb, mint az interpretáció játéka. Így a
néző nem is élvez egyebet a színészi
művészetben, mint az interpretációs játék
előadásmódjában a tehetség színvonalát.
Az ázsiai nézők néha már nagyon jól
ismerték a játék menetét, még súgtak is,
ha a színész elfelejtette a szövegét, é:
ugyanaz a néző néha élete során több
százszor is elment megnézni ugyanazt a
darabot.

Mit kívánt ez a néző ?
A színészi játék tökéletességét, össz-

hangban a többi művészettel, amely az
előadás létrehozásában részt vesz. Az

előbb említett interpretációs játék arra
készteti a színészt, hogy állandó
kapcsolatot tartson a színpad és a nézőtér
között. Ezek a színészek nyíltan és
közvetlenül fordulnak a közönséghez,
sosem alkalmazzák a „távoltartás"

technikáját vagy az európai színház
monológját. André Antoine bevezette a
negyedik fal fogalmát, amelynek aztán
Brecht követelte a ledöntését, de az ázsiai
színházban ez a negyedik fal sohasem
létezett, a nézők és a színészek között
közvetlen kapcsolat van, amióta csak a
színház megszületett.

Egy mai vietnami művész szavai szerint
„túlságosan hasonlítani hízelgő, de



valószínűtlen és értelmetlen" (Nguyen tinh
Ughi: Tanulmányok). Azt követeli a
színésztől, hogy ne másolja a valóságot,
hogy az élet igazi szellemét adja vissza. A
valóság lényegéről beszéljen.

Hogy megelevenítse a gondolatot, hogy
lefesse a „természet" emelkedettebb
oldalát, ehhez a kelet-ázsiai színésznek
sosincs szüksége díszletre, de még
kellékekre sem. Egyes-egyedül a verses
dialógussal él, ezt párosítja az
interpretáció művészetének tökélyével, és
ezzel kifejezi a teret, az időt és a
helyzetet. Játékával egy egyszerű
zsámolyt át tud változtatni heggyé, házzá,
folyóvá, csata-térré. Néhány tucat gyertya
sűrű fényének segítségével meg tud
jeleníteni egy éjszakai járást, meg tudja
különböztetni

a nappalitól, az erdőben való menést a
szabadtéritől.

Ez az ábrázolási mód létrehozza a maga
konvencionális és stilizált gesztusait,
ezzel tökéletes lehetőséget nyújtva olyan
életjelenségek ábrázolására, amelyek
ábrázolása a naturalista iskolában teljesen
lehetetlen, például a gyermekszülésé. Ez
az ábrázolásmód felszítja a nézők
képzelőerejét, gondolkodásra készteti
őket, és arra, hogy szerzővel és színésszel
együtt vegyenek részt a közösség
problémáinak megoldásában.

Az elidegenítő hatás a mi
színházainkban már évszázadok óta
megvolt, de Brechtre kellett várni, hogy
tudatosodjék. Ezt az elidegenítő hatást az
ázsiai színházakban nagyobb méretekben
kel-lene megvizsgálni, de egy ilyen
kollokviumon az idő korlátozott, ezért
csak néhány megjegyzésre szorítkoztunk.
Mi, őseink tevékenységét folytatva, egy
modern vietnami epikus színház
kiépítésén fáradozunk.

Folytatjuk a kutatómunkát is, amelyet
ugyancsak Brecht módszertana irányít.
Különösen amit a színház funkciójáról
mond: átplántálni a közönségbe az igaz-
ság szeretetét, az igazságtalanság
gyűlöletét, a hitet a társadalom és az
emberiség végtelen haladásában. Ebben a
szellemben lehet átalakítani a színházat
az élvezet ismert eszközéből a nevelés
eszközévé.

Brecht hozzájárulása a modern vietnami
epikus színház kiépítéséhez - hasonlóan a
szovjet Sztanyiszlavszkij-rendszerhez -
számunkra a népek testvéri barátságának
és kölcsönös megértésének kifejezése.

(Czímer József fordítása)
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Bulgakov Bulgakov
valamint:
a „termelési dráma"

A Mester és Margarita
Jobboldalt, a színpadkereten kívül a
Tartuffe aranyozott ablak kerete látható:
XIV. Lajos bábumása helyén a Bulgakov-
előadásban Pilátus tanyázik.

Középen: a Csúcsforgalom roppant
színpadi ingaórája leng; gót számjegyeivel
emlékeztetve a szűkre méretezett Időre s a
közeledő változásra.

A színen ott grasszál a Hamlet füg-
gönyrendszere; gyászfeketébe öltözött,
keservesen jeremiádázó asszonyok feszül-
nek majd neki textíliafalának, hogy meg-
feszített akaratukkal elmozdítsák a pilátusi
határozatot, nem is a Megváltó jus-
tizmordjának megsemmisítéséért, mint
inkább tiltakozásként önmaguk tartha-
tatlan állapota miatt.

Balra, elöl időnként fölcsapódik egy
deszkalap - rajta az IN 16-06-os szám

Borovszkij ismert teherautóhátsója a
Csendesek a hajnalokból.

Akként kezdődik a Bulgakov-drama-
tizálás, hogy a nézőtéren bizonyossá vá-
lunk benne: ez az előadás Ljubimov-
„összest" ad.

Ljubimov-antológiát.
Ljubimov válogatott és kibővített

díszkiadást.
Ljubimov-jutalomjátékot.
Ljubimov-végkiárusítást eddigi szín-

házi eszközeiből. Legalábbis: előszám-
lálását tagankai formai elemeknek, szín-
padi találatoknak, rendezői ötleteknek.

A szín fenekén a háttér - a színház le-
meszelt téglafala, benne a Hamlet-elő-
adásból már ismert deszkacsík - ugyan-
csak ezt a hatást erősíti.

Mindazt, ami megjelenik a színpadon:
már láttuk a Tagankán.

Mindez ismétlés.
Mindez idézet.
Összefoglalás és újrakezdés.
Olyannyira, hogy egyik jelenetében még

a színpadról eltanácsolt produkciók
jegyzékét is fölolvassák, és a regénybeli
varieté levélpapírjának élén a „Dráma és
Komédia Színház a Tagankán" jellegzetes
grafikájú emblémája látható.

Amikor Steinrajh Kajafásként meg-
jelenik Polonius magas nyakú pulóveré-
ben, időszerűtlen szemüvegében: a sze

reposztás visszaidézi a Taganka törzs-
nézői számára mindazt, amit a Hamletben
megtestesített, megszilárdítja nézetünket,
hogy a Ljubimov-mitológia utalásrend-
szerével van dolgunk. Itt idézettechnikával
szerveződik meg a Bulgakov-mű színpadi
változata. Nemcsak a szcenikai találatok
idéződnek be az új színpadi műbe, hogy
más kapcsolatba, összefüggésrendszerbe
kerülten új értékeket kapjanak, hanem a
szereposztás - mint jellegzetes alkotói
mozzanat - is segítse a már volt előadások
képzettársítását A Mester és Margarita
rendszerét gazdagítandó. A Pilátust játszó
Sapovalov valamikor a Csendesek a
hajnalok őrmesterét alakította: Pontius
Pilatus végső össze-omlása egybecseng a
Vasziljev-mű befejezésével.

Mindez a fontos formai elem a színház
eltelt tizenhárom évének tartalmi össze-
gezésévé válik.

Mintha Ljubimov mindazt, amit eddig
kitalált és megvalósított, most együtt
akarná megmutatni közönségének, és
szintézisbe hozni eddigi működését.

Hamarosan elfelejtjük, hogy Ljubimov-
összessel van dolgunk.

Belefeledkezünk a színpadi műbe.
Még arra se teszünk kísérletet, hogy a

Bulgakov-mű music hall-elemeit egy-
bevessük a színház kezdeti lépéseivel, a
Tíz nap... esztrádszerűségével, a húszas-
harmincas évek hajlékony zenés-színpadi
találataival.

Nemes tartású, de félelmet gerjesztő
vadászkutya fut végig a színpadról a
nézőtér közepén végighúzódó, keskeny
ösvényen. Most még pórázon vezetik. A
második rész elején azonban a nézők háta
mögül már egyedül szalad föl a szín-
padra, szabadon, fenyegetően. S majd a
harmadik részben (mert három részre ta-
golt, héttől tizenegyig tartó, a Tagankán
szokatlanul terjedelmes előadás ez) ismét
pórázon látjuk, amint Pilátus gyöngéd és
emberi - az állathoz. (Egyben, talán, A
Szabadságszobor árnyékában Jevtusenko-
montázsának rendőrkutyája is vissza-
idéződik a kutya fölléptetésével.)

Ha a varietéjelenetekben - különösen a
második részben -, továbbá Volland fekete
mágiájú csodáiban a Reed-montázs
anyagkezelése sejlik föl, mégsem a Tíz
nap ...-ban megkezdett könnyű mű-fajú
tanulságok megismétlésével van dolgunk,
inkább elmélyült tanulmányozását
láthatjuk a két háború közötti music hall
megemelt, hangos, poénra hegyezetten
egyenes hangú dikciójának, a mozgások
éles és pontos, artistaian testi humorának,


